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Naarjärven Suojeluyhdistys Ry:n vuosikokous 2016
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su 14.8.2016 klo 16.00 - 17.15
Laineranta, Pitkäniementie 1 19, Kisko
29 henkilöä

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Maija Saarimaa avasi kokouksen ja toivotti paikalla-
olijat tervetulleiksi vuosikokoukseen esittelemällä johtokunnan jäsenet.

Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, kokouskutsu Per-
niönseudun lehdesså ja Salon Seudun Sanomissa 28.7.2015 ja paikalla on riittävä
määrä jåisenistöä eli kokous on täten laillinen ja päätösvaltainen.

Es itys I ista n hyväksym i ne n työj åirj estykse ks i
Esityslista hyväiksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kts. www.naariarvi.fi -> sivumenu
Kategoriat -> esityslistat.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vålinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Nurminen ja sihteeriksi Sartna Ajomaa

Pöytåiki riantarkastal ien ja ääntenlas kiioiden va li nta
Pöytäkirjantarkastajiksi sekä samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Karhumäkija
Heikki Karhumäki.

Esitetään toimintakertomus kaudelta 1.6.2015-31.5.2016
Yhdistyksen puheenjohtaja luki toimintakertomuksen kaudelta 1.6.2015 - 31.5.2016

Toimintakertomuksen ilmausta jätevesien kåisittelystä pyydettiin tarkennettavan. Kts
www. naa ria rvi. fi -> sivumenu Katergoriat -> toim intakertom ukset.

Esitetään tilit ja toim i nnantarkastaiien lausu nto
Yhdistyksen rahastonhoitaja Pirjo Laakso esittelitilikauden tilinpäätöstiedot sekä sih-
teeri Sanna Ajomaa lukitoiminnantarkastajien lausunnon. Kts. www.naariarvi.fi -> si-
vumenu Kategoriat -> toimintakertomukset.

Päätetäån tilinpäätöksen vahvistamisesta
Koska tilinpäätöstietoihin eikä toiminnantarkastajien lausuntoon esitetty huomautetta-
vaa, tilinpäätöksen vahvistamiselle ei havaittu esteitä ja tilinpäätös vahvistettiin.

Päätetää n ti li- ja vastu uvapauden myöntäm isestä iohtokunnalle
Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
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Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Hanna-Maija Saarimaa valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana

Johtokunnan jäsenten valinta
- 6 varsinaista jäsentä. Ehdotuksissa pyydettiin täsmentämään kenen tilalle henkilöä

johtokuntaan ehdotetaan.
Johtokunnan jäseniksi valittiin jatkamaan nykyisen johtokunnan jäsenet eli Sanna Ajo-
maa, Aarno Hiihtola, Harri Peltosalo, Pekka Salomaa, Ari Sirkiä ja Jorma Vuoristo.

Toim i nnantarkastaj ien valinta
- 2 varsinaista ja 2 varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Linnea ja Anssi Halminen sekä varatoimin-
nantarkastajiksi Eila Eronen ja Riitta Peltola.

Määrätään jäsenmaksun (perusyksikön) hinta kaudelle 1.6.2016 - 31.5.2017 (20f 6-
20171
- mökit 10 €/v peritåän 2 vuoden välein.
- yhteisöt, Salon kaupunki 350 €/v, Salon seurakunta 150 €/v, Tieksmäki-Metola Ky-
läyhdistys 30 €/v peritään kerran vuodessa.
Jäsenmaksut on peritty mökkiläisiltä heinäkuussa 2015 vuosien 2015-2016 osalta, yh-
teisöjen vuoden 2016 jÉåsenmaksu peritty heinäkuussa 2016.
Johtokunta ei esittänyt jäsenmaksuihin muutoksia, joten jäsenmaksujen hinnat päätet-
tiin säilyttää ennallaan.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma kaudelle 1.6.201 6 - 31.5.2017
Yhdistyksen puheenjohtajan pyynnöstä Pekka Korpela kertoi järven rapukannan tilan-
teesta. Järven rapukannan elvytys on pitkäkestoinen projekti, joka aloitettiin syksyllËi
2013. Ensimmäisestä koeistutuksesta Eviraan tutkittavaksi lähetetyt ravut ovat olleet
terveitä. Rapuja on istutettu ympärijärveä ja tämän kesän koesumpun 23 ravusta yh-
deksällå on ollut munia pyrstön alla. Kalastusseuran suunnitelmissa on tilata tänä
vuonna samalta, aikaisempien vuosien toimittajalta 2 000 ravun erä. Rapuerän hinta on
3 600 €, johon suojeluyhdistyksen toivotaan osallistuvan 1 600 € panoksella.

Yhdistyksen puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin. Kts
www.naarjarvi.fi -> sivumenu Kategoriat -> toimintasuunnitelmat.

Vahvistetaan talousarvio kaudelle 1.6.2016 - 31.5.2017
Yhdistyksen rahastonhoitaja Pirjo Laakso esitteli alustavan talousarvíon kaudelle
1.6.2016 - 31 .5.2A17.
Alustavassa talousarviossa johtokunta esitti rapujen istutukseen osallistumista Salon
kaupungin myöntämällä 500 euron avustuksella. Kalastusseuran edustajan raputilan-
neselvityksen perusteella vuosikokous hyväksyi rapujen istutukseen varattavan 1600 €
Talousarvioesitys hyväksytti in.

Käsitellään sääntöien l1 $:n sallimat asiat
Koska johtokunnalle ei ollut esitetty kirjallisesti kahta viikkoa ennen kokousta kokouk-
sen käsittelyyn tuotavia asioita, siirrytään seuraavaan kohtaan.

Keskustellaan muista jäsenkunnan esille tuomista asioista
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Kaislanniitto
Seurakunta on ilmoittanut halukkuutensa ranta-alueensa kaislanniittoon. Seurakunta
toivoijärveltä löytyvän myös muita maksajia ison kaislanniittokoneen kuljetuskustan-
nuksiin. Muita isojen alueiden kaislanniitosta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan
pohjoispäån osalta Ari Sirkiälle, ari.sirkia(ôbestberries.fija järven eteläosan halukkaat
Aarno Hiihtolalle, aarno.hiihtola@gmail.com. Tyrynsuun padon alue katsottiin tarpeel-
liseksi niitättää samassa yhteydessä.

Jäsenistö kaipasiyhdistyksen omaa kaislanníittokalustoa lükkeelle. Erityiseksiongel-
maksi oli koettu yhteystietojen puuttuminen ja vanhentuminen. Ari Sirkiän yhteystiedot,
sähköposti ari.sirkia@bestberries.fija puh. 0400-625 207 lisätään yhdistyksen verkko-
sivuille kaislanniiton saamisen helpottamiseksi.

Ruoppaus ja veden tila
Hanna-Maija Saarimaa kertoi saaneensa yhteydenottoja ruoppaukseen liittyen, sekä
ruoppausta puoltavien että vastustavien yhteydenottoja. Puheenjohtaja oli ollut yhtey-
dessä Hans Vogtiin ruoppausasiassa. Suositeltavin ajankohta pienimuotoisille ruop-
pauksille on syksy. Fosfori sitoutuu saveen, joten ruopattu maa-aines on vietävä kauas
rannasta, jotta fosfori ei pääse valumaan takaisin järveen ja rehevöittämään järveä.
Järvisammal on kalojen kutupaikkaa, joten laaja-alaiset ruoppaukset saattavat rikkoa
järven kokonaisekologiaa. Ruoppaus kuten kovat tuuletkin saattavat paikoin samentaa
vettä, joskaan itse veden laatuun ruoppauksella ei ole vaikutusta. Järven vesi on puh-
dasta eikä uiminen järvessä voi aiheuttaa märkärupea,

Kanadanhanhet
Eri puolilla järveä on tehty havaintoja kanadanhanhista jopa 35 linnun parvesta. Kana-
danhanhien keväinen pesintå ei ole rannoilla toivottua, joten keväistä pesintää kannat-
taa yrittää häiritä mahdollisuuksien mukaan. Sen sijaan keinot syksyisten muuttomat-
koilla olevien parvien hätistelyyn ovat rajallisempia.

Jäsenmäärän muutos
Suojeluyhdistyksen jäsenmäärä on laskenut. Taustalla vaikuttavat järvenrantamökkien
omistajavaihdokset sekä mökeillä käyvien sukupolvien nuorentum inen.
Jäsenmäärän muutos nähtiin ennen kaikkea kaikkien yhteisenä asiana. Uusille naapu-
reille kannattaa vinkata suojeluyhdistyksen jäsenyydestä kannanottona järven hyvin-
voinnin ylläpitämiseksi. Tiedotuksen lisäämiselle toisia rannan käyttájiä huomioivasta
mökkei lykäyttäytym isestä nähtiin myös tarvetta.

Tieksmäki-lUletolan kyläyhdistyksen terveiset
Jaana Joutsen kertoi Lainerannasta ja Tieksmäki-Metola kyläyhdistyksen kuulumisista.
Kyläyhdistys järjeståiåi perjantaina 28.8.16 klo 20 alkaen Elotulet -kyläjuhlan, jossa esi-
tetään luontodokumenttiJärven tarina ulkoilmaelokuvaesityksenä. Kyläjuhlaan ovat
kaikki tervetulleita ja 10 €:n lippu sisältää elokuvalipun sekä kahvin ja pullan. Niin suoje-
luyhdistys kuin kalastuksenhoitoyhdistyskin ovat esittelemässä kyläjuhlissa toimintaan-
sa.
Kyläyhdistys on saanut hankerahaa rânnan uudistamiseen. Suunnitelmissa on laiturin
uusinta sekä rannan kevytruoppaus.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousosall¡s_tuj¡a ja päätti kokouksen klo 17.15
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